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Ingezonden

Calciuminjecties bij zonne-
allergie

Graag zou ik van de redactie vernemen 

hoe het commentaar van Olde Hartman 

op het artikel over calciuminjecties bij 

zonneallergie in H&W terecht is gekomen 

(H&W 2005;48:419).

Hoe haalt iemand het in zijn hoofd zo’n 

nietszeggend stukje te schrijven met zó’n 

air, terwijl je in H&W in deze categorie 

toch zelden een artikel als dat van Jung 

en Van de Wert tegenkomt?! Alles wat in 

het commentaar van Olde Hartman staat, 

staat ook in het stuk zelf, elke bedenking, 

elke twijfel, maar ook de lichte overtui-

ging. Mag dat niet? Voor de patiënte is 

de evidence trouwens vrijwel zeker 100%, 

een niet onbelangrijk gegeven. Kortom 

een buitengewoon ergerniswekkend com-

mentaar bij een bewonderenswaardig 

artikel. Graag een reactie.

Anton Dekkers

Antwoord
Het is prettig te horen dat collega Dekkers 

de klinische les van Jung en Van de Wert 

zo waardeerde. Het commentaar schreef 

Olde Hartman namens de redactie om in 

het algemeen de waarde en de beperking 

van case-reports nog eens te onderstre-

pen. Daar lijkt ons niets mis mee. Jammer 

dat dat Dekkers in het verkeerde keelgat 

is geschoten.

Redactie

Vrij verkrijgbare NSAID’s

Met interesse las ik het artikel Vrij ver-

krijgbare NSAID’s gebruikt door patiënten 

met contra-indicaties: een veilig idee? (H&W 

2005:48;388-91). In methodologische zin 

valt me op dat er geen exclusiecriteria zijn 

genoemd, terwijl ruim de helft (n=259) 

van de 498 risicopatiënten uitgesloten 

werd. Verder concluderen de auteurs op 

basis van één literatuurverwijzing (posi-

tion paper Neprofarm 2000) dat de ver-

koop van NSAID’s via de supermarkt 

‘tot gevolg heeft dat er minder advies 

wordt gegeven over het gebruik van deze 

geneesmiddelen’. Evenmin is duidelijk 

in welk jaar het onderzoek werd verricht. 

Soms is ook onduidelijk of ze het hebben 

over de risicopatiënten die hun NSAID’s 

bij de supermarkt kopen of over alle risi-

copatiënten. 

Belangrijker is echter de conclusie dat 

14% van de risicopatiënten vrij verkrijg-

bare NSAID’s gebruikt (n=34) en dat de 

risicopatiënten (n=239) slecht op de 

hoogte zijn van de potentiële risico’s van 

NSAID’s en dat de meerderheid denkt dat 

NSAID’s veilig gebruikt kunnen worden. 

Een aanbeveling wordt gedaan om goede 

voorlichting te geven en een streng recla-

mebeleid te voeren. Dit laatste zal met 

name bedoeld zijn voor de patiënten die 

NSAID’s via de supermarkt kopen. Als we 

echter naar de cijfers kijken, dan blijkt dat 

30 risicopatiënten (26 plus 4 zowel vrij als 

op recept), dus met een vergelijkbaar per-

centage (13%), de NSAID’s via de huisarts 

krijgen voorgeschreven. Zou deze groep 

ook niet dezelfde vragenlijst voorgelegd 

moeten krijgen over hun kennis van 

NSAID’s en hoe zij de voorlichting over 

dit geneesmiddel hebben ervaren? De 

eerste vraag zou dan veranderd moeten 

worden in ‘op recept verkrijgbare NSAID’s 

zijn veilig om te gebruiken’. Zou ook de 

huisarts niet gevraagd moeten worden 

waarom hij NSAID’s heeft voorgeschre-

ven aan risicopatiënten?

Hoewel de twee onderzoeksvragen zijn 

beantwoord, zou het interessant en 

leerzaam kunnen zijn hoe de doelgroep 

van 30 risicopatiënten eruit ziet die de 

NSAID’s door de huisarts kreeg voorge-

schreven.

Jan van Ingen Schenau, verpleeghuisarts

Antwoord
U suggereert een interessante vraagstel-

ling: doet de huisarts het wel beter dan 

de drogist of de supermarkt, als het op 

voorlichting aankomt? Bij ieder onder-

zoek zijn er echter meerdere interessante 

vraagstellingen denkbaar. In dit onderzoek 

hebben wij ons bewust alleen gericht op 

vrij verkrijgbare NSAID’s, zoals wij ook in 

de inleiding beargumenteerd hebben. Als 

risicopatiënten NSAID’s op recept gebrui-

ken, dan ligt de verantwoordelijkheid van 

keuze en voorlichting bij de arts. Zoals wij 

ook in de beschouwing benadrukken, gaat 

het om relatieve risico’s, en moeten deze 

risico’s dus altijd afgewogen worden tegen 

de noodzaak van het gebruik. Wat wij het 

belangrijkste vonden is dat die afweging 

wel bewust gemaakt moet worden. Patiën-

ten kunnen dit pas als er goede voorlich-

ting en een streng reclamebeleid komt.

Methodologisch merkt u op dat er geen 

exclusiecriteria zijn genoemd. Deze staan 

genoemd in de derde alinea van de 

methodenparagraaf. Daarbij zijn er niet 

259 maar 147 patiënten uitgesloten; de 

overige 112 patiënten waren telefonisch 

niet bereikbaar. Wij hebben onze opmer-

king dat er in supermarkten minder advies 

gegeven wordt dan in apotheken, met niet 

meer dan 1 literatuurverwijzing gestaafd 

omdat we het tevens een logisch gegeven 

achtten. Het onderzoek is uitgevoerd tus-

sen februari 2003 en maart 2004.

Y.M. Jeucken

Depressie in palliatieve 
fase: handvatten voor de 
diagnose

Koelewijn et al. hebben een helder over-

zicht gegeven van de moeilijkheden die 

huisartsen tegenkomen bij het diagnosti-

ceren van een depressieve stoornis in de 

palliatieve fase.1 Jammer genoeg bieden 

ze geen oplossing voor deze problemen 

alvorens over te gaan tot de behandeling. 

Niet geheel onbegrijpelijk want de DSM-

IV zet huisartsen al jaren op het verkeerde 

been. Vaak wordt vergeten dat de DSM-

IV vooral een classificatiehulpmiddel en 

geen klinisch-diagnostisch instrument is. 

De DSM-IV heeft iets weg van een toe-

ristenmenu: elke combinatie van vijf uit 

negen ‘gerechten’ (bij verplichte afname 

van ‘depressieve stemming’ of ‘verlies 

van interesse en plezier’) voor de prijs 

van een major depression. Dat is spotten 

met de ziekte of stoornis die een depres-

sie is. Verschillende DSM-IV-criteria voor 

depressie zijn allerminst specifiek voor 

een depressieve stoornis, en dat geldt 

in versterkte mate in de palliatieve fase. 

Depressieve stemming, verlies van inte-

resse en plezier, gewichtsvermindering, 
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moeheid en slaapproblemen zijn veel 

voorkomende verschijnselen in de pallia-

tieve fase, die samenhangen met de ziekte 

en lichamelijke aftakeling, en niet hoeven 

te wijzen op een depressieve stoornis. Is 

de patiënt daarbij ook nog gestresst door 

een voor die fase begrijpelijk verwerkings-

probleem, dan kunnen agitatie (gespan-

nenheid, prikkelbaarheid), concentratie-

problemen en gedachten aan de dood 

het beeld completeren. Ondanks dat we 

nu al acht van de negen DSM-IV criteria 

hebben, hoeft er nog steeds geen sprake 

te zijn van een depressieve stoornis.

Wanneer is er dan wel sprake van een 

depressieve stoornis? Om te begin-

nen moet er sprake zijn van een stoornis, 

dus van een abnormale depressiviteit. De 

depressiviteit is te diep en/of te persis-

tent in verhouding tot de omstandighe-

den die eventueel een sombere stemming 

zouden kunnen verklaren. De depressieve 

stemming is als het ware doorgescho-

ten. Een normale depressieve stemming 

is fluctuerend en de patiënt heeft er nog 

een zekere controle over. De patiënt kan 

met de stemming meegaan, maar hem 

ook even van zich af zetten door afleiding 

te zoeken en zich op iets leuks te richten. 

Bij een abnormale depressiviteit lukt dat 

niet meer zo goed, of zelfs helemaal niet 

meer; de depressiviteit is in belangrijke 

mate autonoom geworden. Ook de aard 

van de depressiviteit is vaak anders; deze 

wordt meer gekenmerkt door een matte 

dan door verdrietige stemming.

Het volgens sommige clinici meest ken-

merkende verschijnsel van een abnorma-

le depressiviteit is anhedonie, het verlies 

van het vermogen om plezier te beleven 

aan gewone dagelijkse ervaringen.2 De 

patiënt is niet meer – of in elk geval dui-

delijk veel minder goed – in staat om te 

genieten van een lekker zonnetje in de 

tuin, het contact met dierbaren, mooie 

muziek of een favoriet tv-programma. Het 

hele leven wordt grijs en kleurloos. Dat 

brengt ons tot het tweede kenmerkende 

verschijnsel van een depressieve stoor-

nis: de negatieve beleving van zichzelf, 

de wereld en de toekomst.3 De depres-

sief gestoorde patiënt ziet zichzelf als 

waardeloos, slecht, schuldig, mislukt, 

en de wereld heeft niets dan narigheid 

te bieden. De toekomst is een zwart gat. 

De patiënt heeft alle hoop verloren en 

verwacht dat het alleen maar slechter zal 

gaan. Het leven wordt ondraaglijk en de 

dood lijkt een aantrekkelijke uitweg. De 

patiënt gelooft oprecht dat het voor alle 

betrokkenen het beste zou zijn als hij 

dood was.

Het stellen van de diagnose depressie-

ve stoornis in de palliatieve fase is dus 

afhankelijk van het aannemelijk maken 

van een abnormale depressiviteit. Aangezien 

de DSM-IV-criteria het hier ernstig laten 

afweten, is een gesprek met de patiënt 

over de aard en mate van zijn depres-

siviteit het belangrijkste diagnostische 

instrument. Ik gebruik drie vragen om het 

gesprek te sturen: 1) Bent u erg depres-

sief?; 2) Zo ja, bent u zo depressief dat u 

nergens meer van kunt genieten?; 3) Zo 

ja, bent u zo depressief dat u wel eens 

denkt ‘Was ik maar dood’?

Nogmaals, het gaat niet om een simpel 

vraag-en-antwoord-spel, maar om het op 

gang brengen van een gesprek waarin de 

huisarts en de patiënt er samen proberen 

achter te komen of er sprake is van een 

depressieve stoornis.

Er zijn nog drie zaken die het vermoe-

den van een depressieve stoornis kun-

nen versterken: 1) een eerdere depres-

sieve stoornis in de voorgeschiedenis; 2) 

de aanwezigheid van ‘vitale kenmerken’ 

waarvan in de palliatieve fase het vroege 

ontwaken en de spontane dagschomme-

lingen bruikbaar zijn; en 3) de duur van 

de depressiviteit waarbij een stoornis 

aannemelijker wordt naarmate de depres-

siviteit langer bestaat.

Ten slotte wil ik nog de mogelijkheid 

noemen om de 4DKL te gebruiken om 

een depressieve stoornis op het spoor 

te komen.4 De 4DKL-Depressieschaal 

focust op de bovengenoemde negatieve 

beleving en anhedonie. Hoe hoger de 

score, hoe groter de kans op een depres-

sieve stoornis. De uiteindelijke diagnose 

moet echter altijd in samenspraak met de 

patiënt tijdens een diagnostisch gesprek 

worden gesteld.

Berend Terluin
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Antwoord
Wij danken collega Terluin voor zijn com-

mentaar, waarin hij de door ons in het 

artikel geconstateerde problemen aan-

gaande het gebruik van de DSM-IV-criteria 

voor het vaststellen van depressie in de 

palliatieve fase onderschrijft. Wij wilden 

laten zien dat een kant-en-klare oplos-

sing voor deze problemen niet bestaat. 

Een aantal verschijnselen komen immers 

al voor bij deze groep patiënten, zodat 

deze alléén onvoldoende bijdragen aan 

het stellen van de diagnose. Dit maakt 

het als vanzelfsprekend dat de huisarts 

vooral zal moeten varen op hetgeen hem 

uit de voorgeschiedenis van de patiënt 

bekend is en op de uitkomsten van zijn 

gesprekken met de patiënt over de crite-

ria die wél richting kunnen geven aan de 

mate van somberheid of depressie en de 

beleving van de patiënt. Het helpt dan 

om met name belevingsaspecten, zoals 

onder meer beschreven bij het tweede 

kernsymptoom van de DSM-IV-criteria, 

verder te exploreren. Dit is de kern van 

het betoog van Terluin. We zijn het dus 

geheel met elkaar eens.

Marijse Koelewijn

NHG-Farmacotherapeu-
tische Richtlijn: Genees-
middelen in spoedeisende 
situaties

De recent gepubliceerde NHG-farma-

cotherapeutische richtlijn geneesmid-

delen in spoedeisende situaties¹ gaat 

voorbij aan de gevallen waarin de huis-


